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ÍOEZICHT

OVER BEHOUD VAN VEERKRACHT

In deze tijd draait alles om de vraag hoe efEciënt we zijn. Onze taal staat bol van metaforen
als'tot op het bot snijden'en 'de kaasschaaf hanteren', en nog tw'rjfelen we of het wel
genoeg is. Gelukkig komt er, buiten de economische discussie om, een nieuwe benadering
op gang. Deze biedt een contrategen-intuilief perspectief op al te simpel bezuinigingsden-
ken. De term 'veerkracht' ('resilience') staat daarbij centraal en dat is waar dit artikel over
gaat. Tegelijk slaat het een brug naar een andere term waar elke organisatiebouwer meer
van af zou moeten weten, namelijk RYF (Engels) ofwel RMB (Nederlands).

Tekst: Peter Noordhoek, redncteur ínGoaernnrcnt
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enken over veerkracht vindt
op heel wat niveaus plaats.

Erg interessant hierbij zijn
twee opkomende stromingen

in het denken over risico's. Resilience

engbrcering en Híglt relinbility orgnnizing
(HRO) maken beide deel uit van een

nieuwe generatie in het risicodenken. Op

onderdelen gaar. ze wezenlijk verder dan

wat nu gebruikelijk is bij het nadenken

over de kwetsbaarheid van systemen.

Tegenwoordig bouwen we nog maar al te

vaak aan schijnbaar goed-doordachte

constructies die uiteindelijk wel erg mak-
kelijk omvallen. Voorbeelden? Denk aan

elk groot ICT-project dat op de verkeerde

manier de kranten haalt.

ALERTHEID EN VEERKRACHÏ

tn de HRO-benadering nemen twee ter-

men een belangrijke plaats in: 'alertheid'

en 'veerkracht'. Alertheid is cruciaal bij
het voorkómen van incidenten. Dan
draait het om de gerichtheid op versto-

ringen, om niet te snel te simplificeren en

om aandacht voor de uitvoering. Bij veer-

kracht gaat het om niets meer of minder
dan'het vermogen van een systeem om

na een ontwrichtende gebeurtenis (dls-

rtrptie) terug te keren naar het oorspron-
kelijke doel'. Om dat te kunnen is er

redr.mdantie nodig - een slim inzetbare

overcapaciteit aan beschikbare deskun-

digheid. De theorie heeft daarmee trekjes

die tegen het gangbare bezuinigingsden-
ken ingaan: organisaties moeten niet al te

efficiënt willen zijn, want dan ontbreekt
de overcapaciteit die te hulp schiet als het

onverwachte zich aandient.

ROBUL,IST MAAR BROOS

Deze zelfde stroming houdt zich bezig met

het fenomeen RYF, dat staat voor Robust

yet frngile, dus voor robuust in de zin van

stevig en sterk, maar tegelijk toch ook

broos en kwetsbaar'. Robuust ntaar broos

(RMB). Een RMB-structuur wordt geken-

merkt doordat deze zich voortdurend

sterk maakt tegen voorzienbare risico's,

maar tegelijk kwetsbaar is voor risico's die

men niet kan voorzien. Omdat geen enkel

systeem alle risico's kan uitsluiten om zo

honderd procent veiligheid te bewerkstel-

ligen, Ioopt een RMB-organisatie door a1le

inspanningen om risico's uit te bannen
juist het gevaar er weer nieuwe te creëren.

De protocollen die nieuwe incidenten

moeten voorkomen, verhullen dan de die-

pere oorzaken van die incidenten. Gaat het

een keer mis dan is de kans aanwezig dat

er een'zwarte zwaan' landt. Dan treden de

risico's als het ware ailemaal tegeiijk op, en

loopt de ontwrichting op een heuse ramp

uit. Wat met de banken is gebeurd, heeft

alles te maken met het RMB-verschijnsel.

Banken zijn in hoge mate het product van

onderlinge aflrankelijkheid, zoals die via
allerlei (IT) systemen is ontstaan als gevolg

van de globalisering. Daar betalen we nu
de prijs voor. De uitdaging is: hoe gaan we

ermee om? Voor publieke organisaties

geldt exact hetzelfde. Hoe tonen we veer-

kracht in een tijd van overathankelijkheid?

Iemand als Andrew Zolli meent dat het

denken over veerkracht zo wezenlijk is dat

deze terrn als het ware de functie van het

woord'duurzaamheid' gaat overnemen.

WE ZIJN WAT LAAï
Zoals het vaker gaat, zljnwe wat iaat met

het denken over veerkracht. Wie goed

kijkt ziet dat de RMB-factor eigenlijk heel

veel voorkomt. Excessieve efficiëntie is
waar we nu de prijs voor betalen. Door
de kosten strak terug te brengen, hoopt
men de verdiencapaciteit weer te herstel-

len - dus veerkracht door vermagering.

Die relatie is echter niet zo evident. Het is
een goed idee als je echt te dik bent, maar

dom als je denkt dat alleen vermageren

voor veerkracht zorgt. Bewegen is het

beste - maar dan moet je daar wel de

reserves voor hebben.

Het meest adequate middel voor \reer-

kracht is diversiteit, voor een deel van

een contracy clisclze signatuur. Omdat
diversiteit moeilijk kwantificeerbare kos-

ten met zich meebrengt, is de voorraad
oude reserveonderdelen geruimd, zijn
stafafdelingen gekrompen, worden abon-

nementen opgezegd, etc. Ailemaal 'ccr-

rying costs'die worden wegbezuinigd en
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melijk creatieve ideeën, technologie en oplossingen. Het

akkoord gaat echter niet over de vraag op welke manier

we de maximale baten uit een innovatie halen. De tronsfor-

motie is het doel, niet de verbetering von publieke waarden, zoals

Van Veenstra in haar proefschrift observeert. Ook Marc

Giget, een Franse hoogleraar, is kritisch over innovatie:

geen enkele burger vÍaagt om innovatie, wel om vooruit-

gang in de maatschappij.

Natuurlijk leggen alle voorvechters de nadruk op de baten

voor burgers en ondernemers. Want het doel van de

modernisering is dat dingen makkelijker en goedkoper

worden, en dat er minder administratieve lasten zijn. En

natuurlijk zljt er allerlei voorbeelden van digitale dienst-

verlening die de burger en ondernemer zeet waardeert,

zoals de aangifte voor de inkomstenbelasting en de gecom-

bineerde aangifte voor loonbelasting en sociale premies.

Maar als we naar het totaalbeeld kijken dan is er veel

reden om aan te nemen dat het realiseren van maatschap-

peiijke baten tot nu toe onvoldoende is gelukt.

Drie suggesties
Wat is er dan nodig om de maatschappelijke baten wel te

realiseren? In ieder geval meer aandacht voor de vraag

hoe je dit moet organiseren. Uit alle 'best practices' op het

terrein van management en organisatie zijn er drie krach-

tige ideeën te distilleren:
r. 0wnership: Bestuurders moeten veel sterker focussen op

het realiseren van de gewenste baten, en minder op de

oplossing die daarvoor nodig is. Want het tot stand

brengen van de baten gebeurt niet vanzelf. Iedere

innovatie, zeker als er ICT mee gemoeid is, kent een

complex en onzeker traject. Er is de projectleiders veel

aan gelegen om het Sewenste projectresultaat te reali-
seren, een tastbaar product waar een strik omheen

kan. Maar dat product was niet het doel, maar slechts

een middel. Daarnaast zullen de eigen belangen van

de organisatie - zoals efficiëntie, professionalisering

en het terugdringen van afhankelijkheden - zich tij-
dens de looptijd steeds meer meester maken van een

project. De opdrachtgever, degene die erop moet sturen

dat het product ook ingezet wordt om de gewenste

maatschappelijke baten te realiseren, is de bestuurder.

Onvermoeibaar moet de bestuurder sturen op de

baten: vanaf het eerste plan van aanpak, bij iedere

mijlpaa1, bij ieder concreet resultaat dat wordt opgele-

verd, moet de bestuurder de vraag stellen: 'hoeveel

zijn we opgeschoten met het realiseren van de maat-

schappelijke winst?'
z. Executive team alignment: De gezamenlijke aanpak van

het doorbraak-initiatief is waardevol, maar het

onvoorwaardelijke commitment van een directieteam of
bestuursraad is nog veel belangrijker. Bestuur moet

veel meer als een gezamenlijk team gaan opereren, dat

zich vereenzelvigt met alle gemaakte strategische keu-

zes en dat elkaar a1s team onvoorwaardelijk steunt bij
het realiseren van die strategie. Een innovatie mag

niet het feestje van een enkele bestuurder zijn, maar

hij moet kunnen rekenen op de inzet van het hele

team. Alleen dan za1 de hele organisatie zich achter

het doel stellen en homen de beoogde baten binnen
handbereik. Dit vergt van ieder directielid een forse

investering van inzet, die echter aanzienlijk beter zal

renderen dan de inzet geïnvesteerd in een innovatie
die ten onder gaat aan creatieve schoonheid.
Business-IT olignment: Een warme verbinding tussen

ICT'ers en uitvoering. De toepassing van ICT is in de

meeste innovaties een essentiële component. Toch

staan ICT'ers en de mensen verantwoordelijk voor de

dienstverleningsuitvoering vaak op grote afstand van

elkaar. Dat wordt versterkt door de algemene tendens

binnen de overheid om ondersteunende functies, zoals

op het terrein van ICT, te centraliseren. Dit biedt effr-

ciëntievoordelen, een lagere kwetsbaarheid en meer

mogelijkheden om te specialiseren. Maar tegelijkertijd
staat het contact met de uitvoering onder druk, want
de ICT'ers concentreren zich steeds meer op hun eigen

taak. Alleen als ICT'ers én uitvoering onder leiding
van bestuurders zich permanent op de baten en niet
al1een maar op de oplossing richten, zal de maatschap-

pij profiteren van deze innovaties.

Een organisatie zo inrichten en besturen dat creatieve

ideeën en moderne technologie inderdaad bijdragen aan

vooruitgang in onze maatschappij is tot nu toe onderbe-

licht gebleven, en blijft ook ondergewaardeerd. Zo werd
het herhaalde advies van de Algemene Rekenkamer om

chiet' int'ormation o_ficers deel te laten uitmaken van de

bestuursraad wederom genegeerd. Bestuurders en topma-

nagers menen dat ze prima weten hoe ze innovaties tot
stand kunnen brengen, maar de resultaten zijn er tot nu

toe niet naar. 1n de managementliteratuur zijn bruikbare
ideeën naar voÍen gebracht, maar ook daar wordt nog

weinig acht op geslagen. Als bestuurders hun mandaat

niet gebruiken om te leren van de lessen uit de afgelopen

jaren, dan is in zorT misschien alle overheidsdienstverle-

ning gedigitaliseerd, maar is er geen 'business case' voot
aile bestuurlijke en flnanciële investeringen. Want daar-

voor moet namelijk het gehele bestuur onvoorwaardelijk
zijn toegewijd aan de baten van de burger.
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bij crisis ernstig gemist r,r,order.r. Echte

veerkrachtige insteliingen hebben als het

ware ingebedde contracyclische structu-
ren die een proportionele ofwel e\.enre-

dige reactie teweegbrengen op ontnrrich-
tingen wanneer ze zich voordoen. Pro-

portionele reactie? Ja, een van de

kenmerken van de RMB-factor is dat men

er niet in slaagt om proportioneel te rea-

geren. Na incidenten komen de generieke

regels en toezichtmaatregelen, in plaats

van de op het incident toegesneden

maatregelen. Is dat soms herkenbaar?

uniformering van structuren doen de

kans op broosheid toenemen. Eenvoud,
'lokalisme' en diversiteit versterken in
beginsel de veerkracht. In feite komt het

erop neer dat allerlei systemen die we via
regels te strak gekoppeld hebben, nu
\,\.eer wat uit elkaar moeten lvorden
getrokken. Dat klinkt abstract en dat is
het ook. Tegelijk is het tijd om ons niet
constant op de details van allerlei proces-

sen te fixeren maar meer op meta-niveau
te kijken naar wat er nu eigenlijk speelt.

WAT 
'VIET 

DE BANKEN I5 CEBEURD, HEIFT ALLË5 TE

IV1AKEN IVlET H ET R/VïB.VERSCH U N5ËL

ANTWOORDEN

Het antwoord op de vraag hoe het RMB-

fenomeen voorkomen kan worden en hoe

men de veerkracht vergroot, is daarmee

gegeven. Complexiteit, concentratie en
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ER GENERATIES RISICO.
Ë §I\I KE íU

Er zijn vier generaties van risicodenken

te onderscheiden:

" Ëerste generatie: reactief met inciden-

ten omgaan, proberen ze te voorko-

men;
, Tweede generatie: sÍreven naar abso-

lute veiligheid, statistical control met
L00 procent veiligheid als doel;

" Derde generatre: streven naar opti-
male veiligheid * maar optimaal kan

nooit 100% zijn;

" Vierde generatie: streven naar een

opmerkzame cultuur, met optimale
veiligheid plus de gedragskenmerken

die daarvoor nodig zijn.

De meeste publieke organisaties en toe-

zichthouders proberen zich van de

tweede naar de derde generatie te ont-

wikkelen. Ze hebben geen idee dat er

nog een volgende generatie aankomt.

Meer weten?

Paper congres 'Toezicht en Wetenschap'. Zie:

www.northed ge.nl/artikelen

www.h ro-initiatief.n I


